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Avond over verkeersveiligheid

Op 19 juni kwamen leden LTO bij elkaar voor 
een avond over verkeersveiligheid en een 
update van de nieuwste wetten en regels. 

Theo Vulink van Fedecom heeft uitgebreid alle 
facetten van verkeersveiligheid besproken. Hij 
ging o.a in op de aanleiding voor een aantal 
maatregelen om de veiligheid van landbouwverkeer 
te verbeteren. Dit komt voort uit de analyse uit 2010 
van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ongevallen 
hebben drie kernoorzaken:
• Voertuigkenmerken
• Gedrag van de bestuurder
• Inrichting van de weg

Aansluitend zijn initiatieven ontplooid om het 
T-rijbewijs te introduceren, dat in wetgeving is 
verankerend vanaf 1 juli 2015. Voertuigkenmerken 
kunnen beter worden ‘gereguleerd’ op basis 
van kenmerken die worden vastgelegd in het 
voertuigregister dat de RDW beheert. 

Voor het effectief voeren van markttoezicht geldt 
vanaf 1 januari 2016 de Europese Verordening 
167/2013, dat goedkeuring van nieuwe voertuigen 
in de categorieën landbouwtrekkers en aanhangers 
verplicht stelt. Een derde punt betreft de 
Europese richtlijn dat een periodieke technische 
controle (apk) van landbouwtrekkers met een 
maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u 
verplicht stelt vanaf 20 mei 2018. Een wetsvoorstel 
om landbouwvoertuigen te registreren/kentekenen 
heeft in 2016 niet de steun gekregen van de 
Tweede Kamer. Gezien de EU verplichtingen ligt nu 
(2019) een nieuw wetsvoorstel voor bij de Tweede 
Kamer.

Nieuwe trekkers
Een belangrijk element is dat nieuwe trekkers 
moeten zijn voorzien van een 2-leiding remsysteem, 
naar keuze hydraulisch of pneumatisch. Tot 31 
december 2024 mogen nieuwe trekkers worden 
voorzien van een extra aansluiting t.b.v. van het 
koppelen van getrokken voertuig met een  één-
leiding remsysteem.

De volledige uitleg en presentatie vindt u op de 
website: www.ltonoord.nl/afdeling/noordoostpolder

Beste leden LTO Noord afd. Noordoostpolder,

Op het moment van schrijven bereiden wij ons voor 
op het 2e deel van de zomer. In de voorspellingen 
duiken de dertigers weer op. Dit jaar zijn we van 
start gegaan met een prima structuur en een over-
wegend goede ontwikkeling van de gewassen. De 
ondergrond was en is nog steeds droog. Inzet van 
LTO is borgen van eerlijkere prijzen bij de voedsel-
productie, temeer omdat 2018 heeft laten zien dat 
aanbod van voldoende voedsel, mooi van vorm en 
kwaliteit, niet vanzelfsprekend is. Een te kort voor 
onze regio in deze wereldeconomie hoeven we niet 
zomaar te verwachten, maar voldoende waardering 
en vergoeding voor de inzet die door alle agrarische 
ondernemers gedaan wordt is wel een belangrijk 
onderdeel van de nieuwe belangenbehartiging. De 
agrarisch ondernemer als hoeder van het landschap 
geeft nieuwe kansen en een extra inkomensstroom 
in het kader van het ‘nieuwe GLB’. 
Richting het einde van het teeltseizoen gaat de blik 
weer op het nieuwe seizoen, aanpassen van uw 
teeltplan of aanscherpen van uw visie. Iets waar het 

bestuur van LTO Noord afd. Noordoostpolder zich 
ook mee bezig heeft gehouden. In het afgelopen 
seizoen hebben wij onze visie aangescherpt, maar 
vooral opnieuw vastgelegd in een document. Bin-
nenkort delen wij met trots de visie met u als lid en 
samenwerkingspartner. Wij zijn dankbaar voor de 
input die het afgelopen seizoen geleverd is en wij 
kijken ernaar uit om aan de hand van de 7 speer-
punten te werken aan de belangenbehartiging voor 
de agrarische sector in onze actieve gemeente. 
Voor ons als bestuur een hele uitdaging dit zo goed 
mogelijk te blijven doen, voor u als lid de scho-
ne taak om ons te blijven voeden met uw ideeën, 
opmerking of tips. Samen komen we verder, samen 
houden we Noordoostpolder gevarieerd en produc-
tief. Onze inzet is uw bestaansrecht te behouden, 
ontwikkeling te stimuleren en draagvlak te creëren. 
Kennis en innovatie? Noordoostpolder heeft het! 

Namens het bestuur van onze afdeling wens ik u 
een goede zomer en een succesvolle oogst! 

Marien Verhage
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Voortgang van het Omgevingsplan gemeente NOP

Sinds de uitspraak van de Raad van State 
omtrent de PAS, wordt de omvang en 
de impact steeds duidelijker. Wekelijks 
verschijnen berichten waarin een (dreigende) 
stop op infrastructurele werken wordt 
beschreven. Binnen de agrarische sector 
zijn er ook ondernemers waarbij het lopende 
vergunningverleningtraject is gestrand op de 
PAS en zijn verleende vergunningen die door 
externe partijen zijn aangevochten onlangs 
vernietigd. De druk uit verschillende sectoren 
op ontwikkelingsruimte om stikstof uit te 
mogen stoten is groot, beschikbare ruimte is 
op dit moment het vraagstuk. 

Binnen de PAS was er voor Flevoland prioritaire 
ruimte gereserveerd, deze ruimte was exclusief 
voor de Flevolandse landbouw om zich te kunnen 
ontwikkelen. Deze ruimte heeft op dit moment 
geen waarde meer. In gesprekken met de 
minister zet LTO vol in op het sector belang om 
ontwikkelingsruimte in de landbouw te behouden.

Alsnog milieuvergunning
In Flevoland zijn verscheidene bedrijven die 
binnen de PAS een meldingen hebben gedaan 
en niet vergunningsplichtig waren omdat ze 
onder de 1 mol/ha/j bleven. Echter heeft de 
Raad van State anders geoordeeld en moeten 
deze bedrijven alsnog een milieuvergunning 
aanvragen. LTO pleit ervoor om voor deze groep 

ondernemers de meldingen om te laten zetten 
naar een milieuvergunning.  

Uitdaging landelijke politiek
Landelijk ligt er voor de politiek een uitdaging 
om tot een oplossing te komen. Beleid voor een 
rekentool, intern en extern salderen wordt aan 
gewerkt, concrete resultaten laten voorlopig op 
zich wachten. 

Minister Schouten heeft onlangs een 
Adviescollege Stikstofproblematiek ingesteld. 
Dit college, onder voorzitterschap van Johan 
Temkes, moet binnen twee maanden met 
aanbevelingen en oplossingsrichtingen komen 
over hoe om te gaan met vergunningverlening. 
Totdat er duidelijkheid is over nieuwe beleid 
zien provincies af van actieve handhaving op 
de gerealiseerde meldingen en vergunningsvrije 
activiteiten. 

Eind februari 2019 is een afvaardiging van het 
LTO bestuur in gesprek geweest met Maurice 
Arnoldy, Marieke de Rijk-Velema en Marianne 
Wierstra van de gemeente Noordoostpolder. 
Het onderwerp was de voortgang van een 
nieuw Omgevingsplan (Bestemmingsplan). 
Momenteel is de gemeente niet actief bezig 
met een nieuw Omgevingsplan, vanwege de 
onvoorspelbare stikstofproblematiek. Dat 
is een thema van de landelijke overheid. De 
gemeente wacht besluiten hieromtrent af.

Als het Programma Aanpak Stikstof definitief is 
vastgesteld, zou een nieuw Omgevingsplan hier 
op gebaseerd kunnen zijn. 

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State beslist 
dat de PAS niet voldoende zekerheid biedt voor 

bescherming van de natuurgebieden. Hiermee 
is een streep gezet door het PAS. Het is niet 
mogelijk om met het PAS een systeem van 
vergunning en vrijstelling van vergunningen op te 
zetten.

Ook het opstellen van een Omgevingsplan, zoals 
de gemeente Noordoostpolder van plan is, op 
basis van een vergunningstelsel in het PAS is 
dan niet meer mogelijk. De gemeente zal zich nu 
opnieuw moeten beraden hoe om te gaan met de 
ontstane situatie. De intentie van de gemeente 
is wel om de agrarische ondernemers de ruimte 
te geven voor initiatieven op hun bedrijven. De 
landelijke wetgeving staat echter niet toe dat 
op elke agrarische locatie in onze gemeente 
maximaal mogelijkheden zijn. De hoop was om 
dit via het PAS te regelen. Dat gaat nu niet meer. 

Impact wetgeving PAS
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Herziening Pachtbeleid
De herziening van het pachtbeleid is en blijft 
actueel. Minister Schouten heeft op 22 maart 
jl. de hoofdlijnen voor de herziening van het 
pachtstelsel gepresenteerd. LTO Nederland 
verwacht na de zomerperiode een uitnodiging 
van de minister om over haar voorstel van 
gedachten te wisselen.
 
Om vanuit LTO Nederland de juiste inbreng 
in de discussie over het nieuwe pachtstelsel 
te kunnen inbrengen is het van groot belang 
om te weten wat de leden willen. Vandaar dat 
Alfred Jansen, portefeuillehouder Pachtzaken 
bij LTO Nederland, door heel Nederland 
ledenbijeenkomsten heeft georganiseerd. 
Daarnaast is door LTO Nederland een 
ledenenquete over de herziening van het 
pachtstelsel gehouden. De input van de enquête 
wordt momenteel geanalyseerd. Alfred Jansen 
zal er binnenkort over communiceren. De input 
van de achterban is bepalend voor de koers van 
LTO Nederland op het pachtdossier!
 
De Ledenbijeenkomst in Flevoland is op 2 april jl. 
gehouden. De belangrijkste speerpunten die uit 
deze bijeenkomst zijn de volgende:
• Langjarige pacht blijft nodig als 

financieringsinstrument en daarmee voor de 
continuiteit van de bedrijven;

• Structuurbeleid pacht moet geherintroduceerd 
worden; er moeten spelregels bedacht 
worden om vrijkomende pachtgrond bij 
nabijgelegen pachtbedrijven onder te 
brengen; zo niet dan zal de negatieve tendens 
dat pachtbedrijven (financieel) achterblijven 
in de ontwikkeling doorzetten; LNV is hiervoor 
aan zet;

• Biodiversiteit is een maatschappelijk 
vraagstuk; verbeteren van de biodiversiteit in 
het landelijk gebied is een uitdaging voor de 
gehele agrarische sector en niet alleen voor 
de pachters; om die reden is het niet gewenst 
om in de pachtcontracten voorwaarden voor 

biodiversiteitsherstel op te nemen;
• Het baseren van de pachtprijs o.b.v. 2% van 

de vrije verkeerswaarde van de grond is geen 
optie meer; als gevolg van planologische druk 
wordt de grondprijs beïnvloed; de grondprijs 
heeft in dat geval geen relatie met de 
agrarische (opbrengst)waarde;

• In de verschillende pachtprijsregio’s is het 
niet mogelijk om onderscheid te maken in 
sectoren/differentiatie grondsoorten; deze 
maatwerkbenadering moet ingevoerd worden; 
voor een veehouder in de Flevopolder gelden 
bijvoorbeeld heel andere saldo’s per ha dan 
voor akkerbouwgewassen terwijl de pachtprijs 
per ha gelijk is;

• Voorgesteld wordt om bij de invulling van 
het ‘bodembeleid’ in het nieuwe pachtstelsel 
gebruik te maken van bestaande certificaten; 
beter bestaande certificaten aan het 
bodembeleid koppelen dan weer een nieuw 
certificaat introduceren;

• Discussie fosfaatrechten: extra investering 
in quotum en daaraan gekoppelde 
fosfaatrechten moeten altijd voor de pachter 
zijn; hij heeft hierin extra geïnvesteerd en 
moet daarvoor niet gestraft worden;

• De onderhoudssituatie van de ca. 150 
verpachte hoeves in Flevoland is matig; 
het RVB werkt aan het onderhoudsherstel 
maar dit gaat traag; een optie is om via 
een gezamenlijke inspanning van alle 
hoevepachters een pachtverlaging af te 
dwingen i.v.m. de verminderde waarde van de 
hoeves.

Het laatste punt is inmiddels bij de kop gepakt. 
Op verzoek van de Werkgroep Pacht Flevoland 
heeft een ondernemer inmiddels een hertaxatie 
bij de Grondkamer aangevraagd. De Werkgroep 
Pacht zal deze procedure mede begeleiden en 
ondersteunen. Over de uitkomsten van deze 
procedure zullen we u op de hoogte houden.
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Voorzitter vacant
Gemeentelijke zaken:
Contactonderhoud BAN en OVG
Provinciale zaken
Dorpscommissies

Tjarko Edzes
• Financiële zaken & penningmeester
• Windenergie
• Beheersverordening

Marien Verhage
• Tijdelijk voorzitter
• Vakgroep Akkerbouw
• Schokland

Matthijs Gebbink
• Grond- en Pacht zaken
• Contacten met AJK

Marijn van Aart
• Vakgroep Melkveehouderij
• Ruimtelijke Ordening/P.A.S.

Frans Reijerink
• Bodemdaling 

Ondersteuning LTO Noord:
Sabrina Huisman: Secretariaat
Ard Mooij: Externe afdelingsondersteuning

Agenda

Datum Onderwerp       Locatie
26 aug  Presentatie visie aan college B&W en raadsleden  Rutten   
07 nov  PR & Social Media (vrouw en bedrijf)   Nog niet bekend

www.ltonoord.nl/afdeling/noordoostpolder
info@noordoostpolder.ltonoord.nl

 088 - 888 66 66

Bestuur LTO Noord afdeling Noordoostpolder

Beste LTO’ers, aan mij de schone taak een 
voorstelstukje te schrijven. Van de winter ben ik 
benaderd om kennis te maken met het bestuur 
en kwam de vraag of een bestuursfunctie wat 
voor mij zou zijn. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb 
een aantal vergaderingen bijgewoond en dat is 
bevallen. Het is een leuke club en ondertussen 
steek ik er nog wat van op ook. 

Mijn naam is Frans Reijrink en ik woon samen 
met mijn vriendin Marion en onze dochter 
Mado (0) aan de Noorderringweg te Creil. Tot 
op heden run ik samen met mijn ouders een 
akkerbouw- en tulpenbedrijf. De hoofdteelten 
zijn pootaardappelen en tulpenteelt inclusief 
broeierij. De rest wordt aangevuld met eigen teelt 
akkerbouwgewassen zoals uien, plantuien, witlof, 
suikerbieten en graan. 

Door het jaar heen valt er bijzonder weinig te 
plannen in de gemiddelde week, toch lukt het 
elke week weer het werk aan de kant te zetten en 
zelfs tijd te hebben voor een papamiddag in de 
wintertijd, een keer op vakantie te gaan en zo nu 
en dan een avondje op stap. 

Ik neem deel aan een aantal studieclubs en 
merk dat je daar altijd veel van opsteekt en dat 
het goed is dat je met collega’s kan sparren over 
allerlei zaken. Hard werken in de landbouw is 
van alle tijden, maar met alleen hard werken red 
je het in de huidige tijd niet meer. Door steeds 
hogere eisen van afnemers, nieuwe wet- en 
regelgeving worden zaken soms bemoeilijkt, 
maar dat biedt ook weer kansen voor innovatieve 
werkwijzen. We zitten hier in de Noordoostpolder 
in een bijzonder landbouwgebied, daar mogen 
we trots op zijn en dat mag worden uitgedragen.

Ik ga beginnen met één 
portefeuille, namelijk 
bodemdaling. Ik hoop 
samen met u en voor u, 
zaken aan te kunnen 
pakken op een doel-
treffende wijze en met 
praktische inslag. Ik 
wens ieder een succes-
volle oogst en tot horens!

Frans Reijrink 

Nieuw bestuurslid Frans Reijrink stelt zicht voor


